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..: . зАтвЕрджЕно
' Наказ l\Лiнiстерства ф]нансiв Украiни

26 l Арпrс 2Оlа ро\у N_o 816
(у редакцij на{аlу MjHicT9pcTBa фlнанс]в Украiни

вд 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРД}КЕНО
I]аказ / розпорядчий документ
Розпорядтiенrlя

(наirменування I о-ловного ро]ltорялl]ilка

мlського голови

02.02.2Q2l р. J$ l5

т-llаспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2021 piK

Вiддiл освiти виконавчого KoMiTeTy Первомайськоi MicbKoT ради XapKiBcbKoi областi

коштiв мiсцевого бюлхеlл )

0600000 2з,750063

2,

(код IlPorpaN{Hoi к-qасифiкацii видаткiв та
кредtrrryвання мiсцевого бюдхету)

0610000

(найменуван ня го qоsпого рu]поряднltка ь uul l i в мiсчевого бюдхеry )

Вiддiл освiти виконавrIоl,о Ko]\,liтe,l,y Псрвоr,tайськоi MicbKoT р.ци XapKiBcbKoi областi

(хол за €/|РПОУ)

2з,75006з

J.

(Kol Програмноi класrrфiкацii видаткiв та

кllелl]туванtsя мiсцевого бюlжmу)

0бlOt50 0l 50 01 11

(найменування вiлtlовiдального впковавця) (tод за €,ЩПОУ)

Органiзацiйне. iнфорл.rачiйt{о-аttаjli,гичне та матерiа,ч bl lo- |,exIl iчllе
забсзIIечеl{rtя jliяrIы{осl,i об.,Iасноi р,ци, районноi рали. paйorrrlo[ ) \licTi 20547000000

ради (у разi lJ сlворсItllя), Nlicbкoi. се"циutllо'i. сiльськоТ ра,!
(холПроIраNlноitJасифiкацiТвuлаткiвта (код'ГпповоiпроI,раrtноtклuсtldllнацllвtlдаткiвтl 

(ьоа,Функrliональноi

lI,е,.ll]ьання \,icueBolo ГюJr,m, КРСJИl}s,ldllя \!;l,UJBolo оk ]же\, 
к,]асIlФIкацll виf,атklв та

hпеrrrryвання бюлrеп)

(наirмевуваrtвя бtод;кстIlоi програми згiдt]о з l'llповою програллвою класrrrl iкпчi.ю вttл.rl xiB та

кредиг}вdння vt.u<Bol о ою Lжсп }

(Kol бюажеry)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8ý21_22 гривень , у тому
гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми
Коlrститl,чiя Украiни

числi загirльного фонлу - 882122 гривень та спецiального фонду - 0

БюджФяий kодекс Уkра]Ъя
Закоя Укра]Ъи "Про Державяяй бюджет УкраiЪх яа 202 i pifi"
Рiшвп' Micb\oi ради "Про мiсцевий бюджФ [ервомайсБюi мiсъюi тсриторiальвеоi громзди яа 202l PiK"

@lузi "Держаяе }правлiяяя"" iз змiяами

tlоложеяя, про вiддiл освiти

opruiB проrlрбтlри, c}liB та iшп оргшiв" liзviныи

. ' -,;

1,



: " 
jd,

6- Цiлi _]сlrжавttоi'по,ltitики. наf()сягIlеltllя яких спря]\lована реалiзашiя бlо.trкеtнtli'програпrи

Л9

зlп
l.[i"пь дерх<авноТ ло-ц ir,ики

I
корс!льlаr ивно.дорлп ф}l,кц,й

7. Мста бюджетноi програми

рзд m ii впкбgзчих комiтегiв

8. ]авдання бюджеr Hoi програми

j\9

зlл
Завлання

1 Забезпечення виконаннrI надdнйх законодавством повновФкень

9. Напрями використання бюджетних коштiв

N,!

зlп
Налрями використаннlI бюджетних коштiв Зага;tыrий фонд Сrrецiаrьний фонд Усього

1 а J 4 f,

1 3абезпечення виконання наданих законодавством повноважень 882 l22 0 882 |22
Усього 882 l22 0 882 l2z

10. Перелiк мiсцевIтх / регiона-llьних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми
N9

зlл
Найменування rlicцe воi i 1lегiона"пьноi ,lрограr,rи Загальний фонд СIrсrliа.Tьний (loH;1 Ycbot,o

l ) 3 4 5

Ycbol,t,l

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

Л9

з/п
показники Одиниtlя виллiру

f]жере';rо
iHdlopirrarlii

Зага,,lьний фонr1 Спецiальний фонл Усього

1 1 3 4 5 6 7

1 3абезпечення вtlконання наданих законодавством повноважень
}атрат

кiлькiсть штатних о;,iи1-1иць од. штатнии розпис 6,0с 0,00 6.00
продукту

кiлькiсть прийrrятих нормативtIо-правових акгiв од. книги реестрацll 428,0с 0,00 428.00

кi.пькiсть о,гри]\,lаних ;rистiв, зверIlсI{ь, заяв, скарг од.
книги ресстрацii вхйноi
дошментацii

I 877,0с 0,00 1 877_00

ефективностi

витрати на }тримання однiсi штатноi одиницi грн. розрахунковий показник 147020,00 0,00 l47020,0c
кiлькiс,r,ь trрийнятих нормативно-правових aKTiB на одноI,о
працiвника од розрal]iунковий tlоказltик 21 4.00 0.00 214.0с

кi,цькiс,гь 1]иконан1lх лисr,iв. звернень, заяв1 скарг на о.цного
rlраrliвrlика од.

D}a{галтерська звlтнlсть,
штатний Dозпис.коштоDис

469,00 0_00 469.0с
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